
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Číslo: 0089/2022/E Bratislava 22. 12. 2021 

Číslo spisu: 5405-2021-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 

písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci 

rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiu č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021, ktoré mení rozhodnutie 

č. 0285/2017/E z 09. 03. 2017, v znení rozhodnutia č. 0036/2019/E z 13. 11. 2018, v znení 

rozhodnutia č. 0036/2020/E z 19. 11. 2019, v znení rozhodnutia č. 0067/2021/E z 18. 11. 2020, 

a v znení rozhodnutia č. 018/2022/E z 20. 12. 2021, ktorým boli určené maximálne ceny 

za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky 

ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2017 do konca 5. regulačného obdobia 

 

 

r o z h o d o l 

 

 

podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojení s § 14 

ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 

v znení neskorších predpisov a § 31 až 35 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky 

vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov tak, 

že odvolaniu regulovaného subjektu SK Energy, s.r.o., Púchovská  16, 831 06 Bratislava, 

IČO 36 660 892 proti rozhodnutiu č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021 v plnom rozsahu  

v y h o v u j e   a   m e n í rozhodnutie č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021  takto: 

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021 sa doterajšie znenie častí 

II. a III. nahrádza týmto znením: 

„ II. Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku  

 elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti 

1. DD1 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac 

b) z ceny za elektrinu  69,6416 €/MWh 

Sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, 

garáže, záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby 

D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti 

s charakteristikou najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude 

príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba 

pre odberateľov elektriny v domácnosti D1. 
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2. DD2 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac 

b) z ceny za elektrinu  72,4184 €/MWh 

Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. 

rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré nemajú 

elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 

je priradenie distribučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú 

sadzbu D2. 

3. DD3 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac 

b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT) 97,4090 €/MWh 

c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT) 69,6416 €/MWh 

Sadzba DD3 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi 

s nižšou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD3 je priradenie 

distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D3. 

Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v 

nízkom pásme v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov 

sa nevyžaduje. 

4. DD4 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac 

b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT) 97,4090 €/MWh 

c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT) 69,6416 €/MWh 

Sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi 

s vyššou spotrebou elektriny. Podmienkou na pridelenie sadzby DD4 je priradenie 

distribučných sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D4. 

Doba platnosti NT je minimálne osem hodín denne s blokovaním akumulačných 

elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. 

5. DD5 – Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným 

vykurovaním 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac 

b) z ceny za elektrinu - odobratú vo vysokom pásme (VT) 97,4090 €/MWh 

c) z ceny za elektrinu - odobratú v nízkom pásme (NT) 69,6416 €/MWh 

Podmienkou na pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Doba platnosti 

NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov 

v čase VT. 
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III. Ceny a podmienky dodávky elektriny v jednotlivých sadzbách za dodávku elektriny pre 

zraniteľných odberateľov elektriny - malé podniky 

1. DMP1 je jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny. 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac, 

b) z ceny za elektrinu  77,2795 €/MWh. 

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C1. 

2. DMP4 je dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s dobou platnosti NT 

minimálne 8 hodín denne. 

Dobu platnosti NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac, 

b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT 103,7974 €/MWh, 

c) z ceny za elektrinu odobratú v NT 76,0300 €/MWh. 

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C4. 

3. DMP7 je dvojpásmová sadzba vhodná pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú 

elektrické priamovýhrevné spotrebiče. 

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamo výhrevných 

elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma. 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac, 

b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT 103,7974 €/MWh, 

c) z ceny za elektrinu odobratú v NT 76,0300 €/MWh. 

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C7. 

4. DMP8 je dvojpásmová sadzba určená pre odberateľov elektriny, ktorí využívajú 

tepelné čerpadlo. 

Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním výhrevných elektrických 

spotrebičov v čase vysokého pásma. 

Sadzba sa skladá:  

a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto 1,1000 €/mesiac, 

b) z ceny za elektrinu odobratú vo VT 103,7974 €/MWh, 

c) z ceny za elektrinu odobratú v NT 76,0300 €/MWh. 

Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej sústavy nízkeho 

napätia do 1kV je podmienkou na pridelenie tejto sadzby priradenie distribučnej sadzby C8.“. 
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Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane 

z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových 

zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0285/2017/E z 09. 03. 2017, v znení rozhodnutia 

č. 0036/2019/E z 13. 11. 2018, v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E z 19. 11. 2019, v znení 

rozhodnutia č. 0067/2021/E z 18. 11. 2020 a v znení rozhodnutia č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021 

zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0285/2017/E 

z 09. 03. 2017, v znení rozhodnutia č. 0036/2019/E z 13. 11. 2018, v znení rozhodnutia 

č. 0036/2020/E z 19. 11. 2019, v znení rozhodnutia č. 0067/2021/E z 18. 11. 2020 a v znení 

rozhodnutia č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021. 

 

 

Odôvodnenie: 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím 

č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021 maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny 

v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2022 

do konca 5. regulačného obdobia pre regulovaný subjekt SK Energy, s.r.o., Púchovská  16, 

831 06 Bratislava, IČO 36 660 892 (ďalej len „regulovaný subjekt“). 

Úradu bol 29. 10. 2021 doručený pod podacím číslom úradu 29144/2021/BA návrh 

na zmenu rozhodnutia č. 0285/2017/E z 09. 03. 2017, v znení rozhodnutia č. 0036/2019/E 

z 13. 11. 2018, v znení rozhodnutia č. 0036/2020/E z 19. 11. 2019 a v znení rozhodnutia 

č. 0067/2021/E z 18. 11. 2020 na obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 (ďalej len „návrh 

ceny“) regulovaného subjektu. Týmto dňom začalo konanie o cenovej regulácii (ďalej 

len „cenové konanie“). 

V cenovom konaní úrad postupuje podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) a vyhlášky 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností 

v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.”). 

Úrad po preskúmaní návrhu ceny a vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, 

že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a § 2 písm. f), § 3 písm. f) a § 31 až 35 vyhlášky 

č. 18/2017 Z. z. a vydal 20. 12. 2021 rozhodnutie č. 0018/2022/E, ktorým boli schválené 

maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom 

a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2022 do konca 5. regulačného obdobia (ďalej 

len „rozhodnutie“) pre regulovaný subjekt. Rozhodnutie bolo doručené regulovanému subjektu 

21. 12. 2021. 

Dňa 21. 12. 2021 bolo úradu v zákonnej 40 dňovej lehote doručené a zaevidované 

pod číslom 34600/2021/BA odvolanie regulovaného subjektu proti rozhodnutiu (ďalej len 

„odvolanie“). Týmto dňom začalo pred úradom ako prvostupňovým orgánom odvolacie konanie 

podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“). 

Regulovaný subjekt vo svojom odvolaní žiada o zohľadnenie maximálnych mesačných 

platieb za jedno odberné miesto v súlade s § 32 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a), § 35 ods. 2 písm. 

a) a ods. 3 písm. a)vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z. v rozhodnutí 

č. 0018/2022/E z 20. 12. 2021. 
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Regulovaný subjekt nemá k ostatným častiam rozhodnutia žiadne námietky. 

Podľa ustanovenia § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý napadnuté 

rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie 

a ak s tým ostaní účastníci konania súhlasia. 

Podľa § 46f ods. 2 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. na posúdenie návrhu ceny alebo návrhu 

na zmenu cenového rozhodnutia predloženého úradu do 15. 12. 2021 sa použije vyhláška 

č. 18/2017 Z. z. v znení účinnom od 15. 12. 2021. 

Úrad po preskúmaní predloženého odvolania dospel k záveru, že odvolanie proti 

rozhodnutiu spĺňa náležitosti na postup podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku a účastníkom 

konania je iba regulovaný subjekt. Návrh na opravu maximálnych mesačných platieb za jedno 

odberné miesto v súlade s § 32 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a), § 35 ods. 2 písm. a) a ods. 3 

písm. a)vyhlášky č. 18/2017 Z. z. v znení vyhlášky č. 477/2021 Z. z. je v súlade so zákonom 

o regulácii a § 31 až 35 vyhlášky č. 18/2017 Z. z. a preto rozhodol tak, ako je uvedené 

v odvovodnení rozhodnutia. 

Poučenie: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 

40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Andrej Juris 

predseda 

Martin Horváth 

podpredseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

SK Energy, s.r.o., Púchovská  16, 831 06 Bratislava 


